
– Semmiféle rokonságot és szelle-
mi közösséget nem vállalunk azok-
kal, akik a keresztény Európában tö-
meggyilkosságba torkolló gaztetteket 
követtek el. Mégis, helyettük is újra 
és újra meg kell követnünk zsidó test-
véreinket – mondta Iványi Gábor lel-
kész, a Magyarországi Evangéliumi 
Testvérközösség vezetője.

Az egyház által működtetett Wes-
ley János Lelkészképző Főiskolán 
kétnapos kegyeleti megemlékezés és 
tudományos konferencia kezdődött a 
kamenyec-podolszkiji deportálás het-
venedik évfordulója alkalmából. 1941 
nyarán a magyar hatóságok mintegy 
18 ezer, hazánkban élő zsidó polgárt 
telepítettek ki Kőrösmező határállo-
máson keresztül az ukrajnai hadmű-
veleti területekre. Túlnyomó többsé-
güket meggyilkolták.

– Mindez – állapította meg Majsai 
Tamás docens, a rendezvény egyik 
szervezője – csaknem három évvel 
a német megszállás előtt történt. – 
Elmondása szerint a magyarorszá-
gi történelmi emlékezetnek az 1941-
es deportálás egyáltalán nem része, 
vagy csupán periferikusan jelenik 
meg. Tévedés lenne azonban azt gon-
dolni, hogy e „feledést” elsősorban az 
1944-es események minden korábbi 
antiszemita kilengést felülmúló mé-
retei okozzák. Az igazi ok a magyar 
történelmi önismeret elemi hiányos-
ságában keresendő.

Iványi Gábor elsőként – egye-
dülálló életműve elismeréseként – 
Randolph L. Braham professzor-
nak, a holokauszt története világ-
hírű kutatójának adta át a nemré-
giben alapított Wesley-díjat. A pro-

fesszor (aki előző nap a CEU-n, a 
Közép-Európai Egyetemen tartott 
előadást) közölte, hogy az 1941-ben 
deportáltak száma akár a húszezret 
is elérhette.

Schweitzer József nyugalmazott fő-
rabbi konkrét eseteket felidézve elme-
sélte, hogy generációk óta Magyaror-
szágon élő embereket „húztak cső-
be”. Azzal hívták be őket a KEOKH-
hoz (Külföldieket Ellenőrző Orszá-
gos Központi Hatóság), hogy a szo-
kásos módon lepecsételik a papírjai-
kat, majd fogva tartották, és végső so-
ron a halálba küldték őket.

A rendezvény keretében emlék-
táblát avattak a Páva utcai Holo-
kauszt Emlékközpontban. A befoga-
dó intézmény nevében Szita Szabolcs 
ügyvezető igazgató mondott beszé-
det. (Czene Gábor)

PARLAMENT

Vizsgálják a cukoripar 
privatizációját
Nem emlékszik a cukoripar privati-
zációjának részleteire Martonyi Já-
nos külügyminiszter, aki a cukoripar 
privatizációja idején az Állami Va-
gyonügynökség igazgatótanácsának 
tagja volt, míg Kopátsy Sándor, szin-
tén volt igazgatótanácsi tag, a cukor-
iparitól függetlenül elhibázottnak, 
túl  liberálisnak nevezte a privatizá-
ciót az Országgyűlés vizsgálóbizott-
ságának szerdai ülésén. Kopátsy azt 
mondta: ő a munkavállalói tulajdon-
lást pártolta. (MTI)

LMP

Forró pontok
az munkatörvényben
Az LMP szerint az új munka tör-
vénykönyve tervezetében öt „for-
ró pont” található – mondta szer-
dai, budapesti sajtótájékoztatóján 
Schiffer András azt követően, hogy a 
párt képviselői megbeszélést tartot-
tak öt szakszervezeti konföderáció 
vezetőivel. Az LMP frakcióvezetője 
a szabadság kiadásának kérdését, a 
kártérítési kötelezettséget, a túlóra 
megállapítását, a délutáni pótlékot 
és a kollektív munkajogok leépíté-
sét nevezte forró pontoknak. Hang-
súlyozta, ha a kormány benyújtja a 
parlamentnek a „kizsákmányolás 
törvénykönyvét”, akkor az LMP sze-
retné a szakszervezetek véleményét 
képviselni a parlamentben. Ezért a 
vita idején a párt „forródróton” akar 
egyeztetni a munkavállalók képvi-
selőivel. A megbeszélésen a Magyar 
Szakszervezetek Országos Szövet-
sége (MSZOSZ), a Független Szak-
szervezetek Demokratikus Ligája 
(LIGA), a Szakszervezetek Együtt-
működési Fóruma (SZEF), az Ér-
telmiségi Szakszervezeti Tömörülé-
se (ÉSZT) és az Autonóm Szakszer-
vezetek Szövetsége képviselői vettek 
részt. (MTI)

OKTÓBER 23.

Más időpontban az 
Egymilla és a Fidesz 
„Okos enged: mindannyiunk bizton-
sága érdekében korábbra, 15 órára ke-
rült az október 23-i civil tüntetés idő-
pontja” – közölte az  Egymillióan a 
Magyar Sajtószabadságért  csoport. 
Az ellenzéki tüntetés szervezői a már-
cius 15-i rendezvényükhöz hason lóan 
az Erzsébet híd pesti hídfőjéhez szer-
vezték demonstrációjukat, ám az ere-
detileg délután négyre meghirdetett 
tüntetés térben és időben is közel esett 
volna a Fidesz október 23-i megemlé-
kezéséhez, amelyet az öt évvel ezelőtti 
oszlatás helyszínén, az Astoriánál tar-
tanak. (Munkatársunktól)

ESÉLYEGYENLŐSÉG

Vitanap lesz
a nőkről
Parlamenti vitanap lesz a nők politi-
kai, közéleti részvételéről, miután az 
LMP kezdeményezését az MSZP ki-
vételével valamennyi parlamenti párt 
támogatta. A javaslatot tegnap nyúj-
totta be Kövér László házelnöknek 
Ertsey Katalin, az LMP képviselő-
je. A Lehet Más a Politika ezenfelül 
széles körű társadalmi vitát szeretne 
a kérdésről, és novemberben tévévi-
tára hívja a pártok szakpolitiku sait. 
A Lehet Más a Politika álláspont-
ja szerint az ország érdeke, hogy nö-
veljük a döntéshozatalban részt vevő 
nők számát. (Munkatársunktól)

CENTENÁRIUM

Konferencia
a Bibó-breviárium elé
A Magyar PEN Klub és a Bibó István 
Közéleti Társaság Bibó István szü-
letésének centenáriuma és a Bibó-
breviárium megjelenése alkalmá-
ból ma 17 órakor konferenciát ren-
dez a budapesti Károlyi-palotában. 
A konferencia helyszíne: V. kerület, 
Károlyi Mihály u. 16. A rendezvé-
nyen Görgey Gábor, Debre czeni Jó-
zsef, ifj. Bibó István és Sándor Iván 
tart előadást. (A Bibó-breviáriumot 
a közéleti társaság és a Népszabad-
ság együttműködésével az Alexand-
ra Kiadó jelenteti meg.) (Munkatár-
sunktól)

ZALA MEGYE

Gyermekhalál miatt 
nyomoz a rendőrség
Gondatlanságból elkövetett ember-
ölés gyanúja miatt rendőrségi nyo-
mozás indult, miután a Zala megyei 
Pacsán meghalt egy hároméves kis-
fi ú, a gyereket, akinek a szervezetét 
vírusos tüdőgyulladás támadta meg, 
nem vitték orvoshoz. (MTI)

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

Csődközelben a Pest 
Megyei Bíróság
Túlterhelt bírák, növekvő számú ki-
emelt bűnügyek, már-már életveszé-
lyes elhelyezési körülmények, erő-
sen megcsappant „kassza”. Ezekkel 
a nehézségekkel kell megküzdenie 
nap mint nap a Pest Megyei Bíróság-
nak –  közölte a bíróság elnöke szer-
dán, rámutatva arra: központi segít-
ség nélkül rövid időn belül csődöt je-
lenthetnek. (MTI)

FŐVÁROS

Felgyújtotta magát 
egy férfi 
A főváros VIII. kerületében, a Nagy-
várad tér közelében kedd éjszaka fel-
gyújtotta magát egy férfi . A férfi  a  
 SOTE épületébe akart bejutni, de a 
kapuban álló biztonsági őr nem en-
gedte be. A férfi  az épület közelében 
meggyújtotta a ruháját, a lángokat a 
biztonsági őr oltotta el poroltóval. A 
férfi t a mentősök a Szent István Kór-
házba szállították. (MTI)

FIDESZ

Selmeczi Gabriella
a pártszóvivő
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Selme-
czi Gabriella országgyűlési képviselőt 
a párt szóvivőjének nevezte ki – tu-
datta szerdán közleményben Szijjár-
tó Péter. Selmeczi Gabriella 2006-
ban már betöltötte ezt a tisztséget 
(éppen Szijjártó Péterrel közösen), 
mostani megbízatása határozatlan 
időre szól. (Cs. I.) 

ÚJ SZÍNHÁZ

A díszpolgárok
magyarázatot kérnek
Hat budapesti díszpolgár – Fischer 
Ádám karnagy, Ferge Zsuzsa szocio-
lógus, Donáth László evangélikus lel-
kész, Heller Ágnes fi lozófus, Konrád 
György író és Zsámbéki Gábor ren-
dező – szerdán levelet küldött Tar-
lós Istvánnak, amelyben magyará-
zatot kér a főpolgármestertől az Új 
Színház igazgatói kinevezése kap-
csán. Nyílt levélben közölte Jirí Men-
zel cseh rendező-színész, hogy sosem 
beszélt Dörner Györggyel az Új Szín-
házról, és a történtek után a jövőben 
sem kíván ott rendezni. „(...) Mély 
megdöbbenést váltott ki belőlem az 
a hír is, hogy Dörner György, akivel 
sem igazgatói kinevezése előtt, sem 
jóval ezt megelőzően nem beszéltem, 
igazgatói pályázatában engem jelölt 
meg, mint egyik meghívott rendező-
jét. Anélkül, hogy erre felkért volna, 
vagy egyáltalán megkeresett volna” 
– írta a Szinhaz.hu-n publikált nyílt 
levelében a világhírű cseh művész. 
(Munkatársunktól)

Elhunyt
Mészöly Dezső

Életének 94. évében, rövid betegség 
után kedden elhunyt Mészöly Dezső 
Kossuth- és József Attila-díjas író, 
költő, műfordító. A Magyar Írószö-
vetség és a Magyar Művészeti Akadé-
mia tagjának temetéséről később in-
tézkednek. Családja lelkésznek szán-
ta, de saját választásából az irodalom 
határozta meg az egész életét – ha-
bár teo lógiát és festészetet is tanult. A 
nyelvek szeretetét és ismeretét nyel-
vészprofesszor édesapjától örökölte: 
már egészen fi atalon megtanult ógö-
rögül és latinul, majd ezekre „fűzte 
föl” a németet, a franciát és az angolt. 
Nem véletlen tehát, hogy már huszon-
öt évesen sikeres fordítást készített 
a Nemzeti Színház számára Shakes-
peare Antonius és Kleopátra című da-
rabjából. Bár ő volt Villon és Shakes-
peare egyik legavatottabb fordítója, 
magyarította Agatha  Christie-t, dol-
gozott televíziós dramaturgként és 
fi lmforgatókönyv-íróként is, az or-
szág akkor ismerte meg igazán a ne-
vét, amikor 1992-ben a Lyukasóra cí-
mű televíziós irodalmi műsor szer-
kesztő-műsorvezetője lett. Kilencve-
nedik születésnapján azt nyilatkozta 
a Népszabadságnak: „Az eredeti mű-
veit egy idő után lezárja az ember, de a 
műfordításokkal élete végéig szöszöl-
ni fog.” (Munkatársunktól)

Elhunyt Dalos László
Életének 87. évében elhunyt Dalos 
László Táncsics Mihály-díjas, arany-
tollas újságíró, Nádasdy Kálmán-dí-
jas műfordító, zenei szövegíró. Dalos 
Lászlót rövid, súlyos betegség után 
október 10-én, hétfőn érte a halál. 
Búcsúztatását szűk családi körben 
tartják. Dalos László 1924. november 
19-én született Budapesten. (MTI)
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24 óra ERŐS MONDAT
Elnök úr, nagyon őszintén meg kell mondanom, hogy
a cukoripar privatizációjára egyáltalán nem emlékszem.
Martonyi János külügyminiszter, az Állami Vagyonügynökség egykori
igazgatósági tagja

MEGEMLÉKEZÉS 

Átadták a Wesley-díjat
Az októberben zajló országos nép-

számlálás részeként adatokat kérnek 

a hajléktalan emberektől is. A nép-

számlálási kérdezőbiztos a Blaha Luj-

za téren vette fel az egyik hajléktalan 

férfi  adatait. FOTÓ: MTI � KOVÁCS TAMÁS

Utcai népszámlálás

Félpályás útlezárással tiltakoztak a szakszervezeti aktivisták szerda reggel 

hét órától estig Debrecen külterületén a 48-as főút városból kivezető szaka-

szán. A visszamenőleges törvényalkotás, a munka törvénykönyvének diszkri-

minatív megváltoztatása és az oktatási törvény tervezete ellen szervezték 

ak ciójukat. FOTÓ: KONYHÁS ISTVÁN

Félpályás útlezárás Debrecennél

FOTÓ: MTI � MIHÁDÁK ZOLTÁN

FOTÓ: MTI � KOLLÁNYI PÉTER


